
עוסקת במהלכים האלוקיים שאילצו את המצרים לשלח את עם ישראל מארצם ' וארא'פרשת 
 :למשה' בהתגלותו של ה ופותחת

ר ֱאֹלִהים" ָליו; ֹמֶשה-ֶאל, ַוְיַדבֵּ ָרא .ֲאִני ְיהָוה, ַויֹאֶמר אֵּ ל -ַיֲעֹקב-ִיְצָחק ְוֶאל-ַאְבָרָהם ֶאל-ֶאל, ָואֵּ ְבאֵּ
 (ג-ב, ו, שמות" )ָלֶהם נֹוַדְעִתי לֹא, ּוְשִמי ְיהָוה; ַשָדי

 
 נֹוַדְעִתי – המילה

 שונות  מילה אחת ומשמעויות
  .                                      מלשון ידיעה פי האבן עזרא המילה נודעתי היא-על. 1
הם לא הכירו אותי במידה , לא התוודעתי לאבות,  (הכרה) התוועדותמלשון : י מפרש"רש. 2

 . האמיתית שלי שעליה נקרא שמי כי ההבטחות שלי עדיין לא קוימו
לא קיימתי את הייעוד שייעדתי לאבותיהם לתת לישראל את ארץ : ייעודמפרש מלשון  ג"רלב. 3

 .אשר גרו בה האבות כנען
הבנה . היה הווה ויהיה –ה מייצג את ההבנה הכוללת של המציאות "שמו המפורש של הקב

ה נמצא איתנו בכל עת גם בימי מצוקה שבהם קיים הסתר "הינה התפיסה שהקב, מקיפה זו
  (שפת אמת)פנים 

                              הביטוי בעברית של ימינו                                                                                                       
 נשמע , הובא לידיעה, התגלה( נֹוַדְעִתי  -גוף ראשון )  נֹוַדע

 .באמצעות הסיור המרתק נודעתי לחשיבות הכרת ההיסטוריה של המקום: לדוגמא

 1מהדורה , 1כרך 

 “מילה מהפרשה”

 תאריך ידיעון

 וארא-41-גשר לקשר
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yaelna@education.gov.il 
 ד“מפקחת על החינוך הלשוני בחינוך היסודי בחמ

 מינהל החינוך הדתי
 ד“היחידה לחינוך לשוני בחמ

                                       5-“ הכלה למעשה”
ב העלון החמישי של צוות תחום “רצ

הטיפול בפרט בניהולה של מוריה 
הערכת תהליכים : בנושא, טלמור

 הכלה בית ספרית –וסטנדרטים 

פיצוי ... התנצלות ו-‘ה-‘מפגש מקוון למורי כיתות ד
השבוע התקיים בהצלחה רבה ובהשתתפות עשרות 

ד מפגש וירטואלי בנושא קידום הבנת “מורים של החמ
לצערנו נתקלנו בבעיות טכניות והיו מורים . הנקרא

פעמי אנו שולחים את  -באופן חד. שלא הצליחו להיכנס
המפגשים הבאים יתקיימו באופן . הקלטת השיעור

 .עקבו אחר הפרסומים-סינכרוני

                                  ד בתפוצות“מסלול חמ-מרוץ הצבי
ל “נא העבירו לתלמידי בית ספרכם השוהים כעת בחו

עבודה ועודדו אותם להשתתף /לימודים/לרגל שליחות
במסלול החדש במסגרת תחרות כתיבת הסיפורים של 

   .בקישורפרטים . ד“ילדי החמ

עלון האגף לחינוך יסודי                                  
ב העלון הראשון של האגף לחינוך  “רצ

הנושא המרכזי הוא מחקרי . יסודי
  E-PIRLSוה  PIRLSה

“                                   המילה האחרונה”
אנו מצרפים את , באופן חד פעמי

שנשלחה למורי “ המילה האחרונה”
להצטרפות לרשימת  . העברית

 .בקישורהתפוצה יש למלא פרטים 

https://drive.google.com/file/d/0B9QeBr_wBWycQlRRN3FKUWNlNHM/view?pref=2&pli=1
https://drive.google.com/file/d/0B9QeBr_wBWycQlRRN3FKUWNlNHM/view?pref=2&pli=1
https://docs.google.com/forms/d/1uB4bjj_2Kkd7W2A-w5jG-GE9aCEuoVVa7DKIXmVZALE/viewform?c=0&w=1




 
 
 
  


